IV Mistrzostwa Warmii i Mazur w pływaniu/
Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego
INFORMACJE ORGANIZACYJNE ZASADY PORZĄDKOWE DLA
UCZESTNIKÓW ZAWODÓW OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE WCRS
„Aquasfera” W DNIU 20.11.2020
1. ZAWODY ZOSTANĄ ROZEGRANE BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI!!!!
W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ PROSIMY O POWAŻNE
POTRAKTOWANIE PONIŻSZYCH ZASAD.
2. Transmisja LIVE z zawodów będzie dostępna na stronie megatimig.pl
3. Na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie zawodnicy biorący udział w zawodach pod opieką
trenera lub przedstawiciela klubu. Listę trenerów/opiekunów proszę przesłać na adres
wmozp@wmozp.eu do dnia 19.11.2020. 1 trener/opiekun na 10 zawodników startujących w danym
bloku plus kierownik ekipy. Osoby nie będące na liście zgłoszonych przez kluby będą wypraszane z
obiektu.
4. Przy wejściu na obiekt wszystkie osoby są zobowiązane do dezynfekcji rąk oraz do zakrycia ust i nosa.
5. Weryfikacja oświadczeń COVID zawodników i trenerów odbywać się będzie przy stoliku w okolicach
szatni na odzież wierzchnią od godziny 7.30 do zakończenia rozgrzewki bloku pierwszego oraz od
godziny 14.00 do zakończenia rozgrzewki bloku drugiego. Niedostarczenie ww. dokumentów jest
równoznaczne z niedopuszczeniem zawodników do udziału w zawodach. Do wyznaczonego
stanowiska podchodzi tylko kierownik ekipy/trener.
6. Każdy klub będzie miał wyznaczona strefę na trybunie pływalni oznaczona nazwa klubu.
7. Rozgrzewka w wodzie odbędzie się w grupach (załącznik zostanie przedstawiony w dniu
poprzedzającym zawody). Na potrzeby rozgrzewki, dla osób później startujących, podczas trwania
zawodów dostępne będą tory po drugiej stronie pływalni olimpijskiej.
8. Wszystkie osoby przebywające w obiekcie muszą mieć zakryte usta oraz nos. Nie dotyczy to
zawodników, którzy w danej chwili biorą udział w swoich konkurencjach lub są w trakcie rozgrzewki
9. Rozprowadzenie zawodników z holu pod trybunami.
10. Przez cały czas trwania zawodów uczestnicy, trenerzy oraz obsługa są zobowiązani do zachowania
bezpiecznej odległości między sobą. Należy unikać bezpośredniego kontaktu, w szczególności przy
powitaniach oraz podziękowaniach za wspólną rywalizację, a także w czasie ceremonii medalowej.
11. Podczas dekoracji w okolicy podium mogą przebywać wyłącznie medaliści (ODSTĘP!!). Podczas
dekoracji zawodnicy musza mieć zasłonięte usta oraz nos – medale zawodnicy pobierają osobiście z
tacy i samodzielnie wieszają sobie na szyi. Dyplomy będą dostępne do samodzielnego wydrukowania
na stronie internetowej zawodów
12. Nie stosowanie się do powyższych zasad może grozić wykluczeniem z zawodów.
13. Po zakończeniu zawodów prosimy o uporządkowanie swojej strefy oraz o jak najszybsze opuszczenie
obiektu.
14. Opłaty startowe można uiścić w biurze zawodów, podczas weryfikacji oświadczeń COVID lub
przelewem na konto WMOZP 26 1240 5598 1111 0010 2895 3587. W tytule należy podać nazwę
klubu oraz ilość startów.
15. Dane do faktury wraz z potwierdzeniem przelewu wysyłamy e-mailem na adres wmozp@wmozp.eu
do dnia 19.11.2020
16. Faktury będą wysłane mailowo najpóźniej w ciągu 7 dni od zakończenia zawodów.

